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Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w dniach 5-16 listopada 2018 r.
uczestniczy
w wydarzeniupn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018"
organizowanym w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
W ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2018" Powiatowy Urząd Pracy w
Sejnach organizuje następujące wydarzenia:
Konsultacje indywidualne z ekspertami dla pracodawców zatrudniających lub
zamierzających zatrudniać cudzoziemców
W dniu 16.11.2018r., funkcjonariusz Straży Granicznej, przedstawiciel Państwowej
Inspekcji Pracy oraz pracownik urzędu pracy obsługujący pracodawców
zatrudniających cudzoziemców, w godzinach 8.00 – 13.00 będą pełnić dyżur przy
swoich stoiskach reklamowych w Sali Informacji Zawodowej (sala nr 10) w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sejnach przy ul. Łąkowej 26, udzielając informacji i odpowiadając na
pytania związane z zatrudnianiem cudzoziemców zgłaszającym się indywidualnie
pracodawcom z terenu Powiatu Sejneńskiego.
Seminarium dla pracodawców „Rozwijaj się z nami – Urząd Pracy dla
pracodawców"
W dniu 16.11.2018r, o godzinie 10.00 odbędzie się seminarium dla pracodawców z
powiatu sejneńskiego, którzy zostaną zapoznani z sytuacją na lokalnym rynku pracy.
Pracownicy urzędu pracy przedstawią im również wachlarz usług i instrumentów rynku
pracy z których mogą skorzystać oraz zapoznają pracodawców z zagadnieniami z
zakresu zatrudniania cudzoziemców. Ponadto w ramach seminarium uczestnicy
uzyskają informacje na temat finansowania kształcenia ustawicznego ze środków
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego.
Kampania informacyjna dla pracodawców z terenu Powiatu Sejneńskiego Mobilny doradca klienta instytucjonalnego
W dniach 7 i 14.11.2018r. Doradcy klienta z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
wyruszą w teren w celu złożenia pracodawcom wizyt, podczas których dostarczą im
kompleksowych informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych
przez urząd, z których mogą skorzystać, ze szczególnym uwzględnieniem form
mających na celu pomoc w nabywaniu przez nich i ich pracowników nowych
kwalifikacji i umiejętności zawodowych (np. KFS, Podmiotowy System Finansowania
Usług Rozwojowych) oraz odkrywaniu i rozwijaniu ich talentów (np. poradnictwo
zawodowe).
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